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Polícia recuperou 
joias levadas 
durante o assalto; 
um acusado 
continua foragido

Pág. A3

Cláudio LAHOS

VISITA DE FINADOS Cemitérios de Rio Preto abrem per-
missão de limpeza de jazigos até a próxima sexta-feira. Pág.A6

Bassan aposta em 
apoio parlamentar 
para avançar na 

campanha

Semae retoma captação de água das 
represas e anuncia fim do racionamento

ABASTECIMENTO

Vacinação contra 
pólio sobe para 58% 
mas ainda é baixa

Divulgação

Pág. A5

Jovem defende 
amiga e leva 

facada em bar 
na Andaló

Um jovem de 21 anos foi 
esfaqueado em frente a um 
bar na avenida Alberto Andaló, 
região central de Rio Preto, 
na noite deste domingo (25). 
A vítima foi ferida ao tentar 
defender uma amiga que, mo-
mentos antes, foi ameaçada 
de morte pelo ex-marido, que 
estava acompanhado do filho 
pequeno do casal e fugiu.

                          Pág.A4

Segundo o Semae, a chuva 
acumulada no final de semana 
chegou a 27,4 milímetros e com 
isso o total do mês atingiu 74,4 
milímetros, normalizando grande 
parte dos reservatórios e da re-
presa. Com isso, a captação de 
água nas represas voltou a ser 
feita e o racionamento pode ser 
suspenso desde ontem nos bair-
ros que eram abastecidos pela 
ETA e estavam com restrição de 
água nas tornerias.     Pág.A2

Justiça 
defere 382 

candidaturas 
para vereador

A Justiça Eleitoral finalizou 
nesta segunda-feira (26) a 
analise dos registros de can-
didaturas a vereador em Rio 
Preto e o número de 399 caiu 
para 382 candidatos que tive-
ram seus registros deferidos. 
Esse número pode aumentar 
podendo chegar a 384, pois 
dois candidatos indeferidos 
entraram com recurso: um do 
PSL e outro do PSDB. Pág.A3

Baep prende 
acusado de 

espancar idosa 
em assalto

Policias militares prenderam 
ontem um dos acusados de as-
saltar e espancar uma idosa de 
80 anos na semana passada. 
Também foram recuperadas 
joias levadas do roubo. Outro 
acusado ainda é procurado 
pela polícia.             Pág.A4

Caminhoneiro vira refém 
durante roubo de carga
Um caminhoneiro de 43 anos 

procurou a Polícia Civil após ser 
mantido refém de bandidos por 
várias horas e ter a carga de 
ureia roubada, neste domingo 
(25), em uma rodovia de Ibirá. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, ao fazer uma rotató-

ria, que o motorista acredita ser 
na rodovia Roberto Mario Perosa, 
uma caminhonete F-250, branca, 
passou a transitar na sua frente 
lentamente, até que o veículo 
parou e dois homens armados e 
encapuzados desceram e rende-
ram a vítima.              Pág.A4

1 em cada 5 rio-pretenses 
já fez teste para a Covid
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 nesta segun-
da-feira (26). O município 
chegou a marca de 91.045 
testes realizados, equiva-
lente a 90% das 101.171 
notificações de estado gripal. 

Destes testes, 65.148 foram 
negativos (71,5%).O número 
de testes representa 19,5% 
da população rio-pretense, ou 
seja, a cada cinco moradores 
um já fez o exame para Co-
vid-19 desde o início da pan-
demia.                    Pág.A5

Zero Grau anuncia fechamentoINTERDITADO Obra na rotatória que leva ao antigo IPA fe-
cha alça de acesso na rodovia SP 310 por 60 dias. Pág.A2

Pág. A2

FUMACÊ A Sucem faz bloqueio com fumacê em bairros próximos à região onde macaco com 
febre amarela foi encontrado morto; mosquito Aedes também é transmissor da doença. Pág.A6
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Represas enchem e Semae anuncia 
fim do racionamento em Rio Preto
O Semae – Serviço Mu-

nicipal Autônomo de Água 
e Esgoto - de Rio Preto 
informou que a partir desta 
segunda-feira (26) está 
encerrado o racionamento 
de água nos bairros abas-
tecidos pela Estação de 
Tratamento de Água – ETA 
Palácio das Águas.

Segundo o Semae, a 
chuva acumulada no final 
de semana chegou a 27,4 
milímetros e com isso o total 
do mês atingiu 74,4 milíme-
tros, normalizando grande 
parte dos reservatórios e da 
represa.

No lago 1, o nível atual 
da Represa Municipal está 
10 centímetros acima do 
vertedouro. No Lago 3, está 
8 centímetros acima. O 
Semae retomou a captação 
do Lago 1 da Represa Mu-
nicipal, que abastece a ETA. 
A vazão atual é de 370 litros 
de água/segundo.

“Nós ainda não estamos 
em vazão plena, mas já 
temos um volume de água 
suficiente para suspender 
o racionamento”, declarou 
Jaqueline Reis, gerente de 

Operação e Manutenção de 
Água do Semae.

Quando estiver em plena 
operação, a ETA irá coletar 
450 litros de água/segundo. 
A autarquia solicita que os 
moradores de Rio Preto con-
tinuem usando a água de for-
ma racional. “A economia de 
água é importante sempre.”

Em relação a uma possí-
vel volta do racionamento, 
Jaqueline explica que difi-
cilmente ocorrerá este ano. 
“Pela época do ano, com o 
fim do período de estiagem, 
acreditamos que não será 
mais necessário retornar o 
racionamento.”

Ela lembra ainda que, em 
2020, Rio Preto enfrentou 
um dos piores períodos de 
seca dos últimos anos. “Fo-
ram 120 dias praticamente 

Da REDAÇÃO
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sem chuva, com tempo seco 
e com os termômetros che-
gando atingir 43º graus. O 
racionamento foi importante 
para evitar que as pessoas 
ficassem o dia todo sem 
água.”

No período de raciona-
mento, o Semae notificou 
99 usuários por desperdício 
de água. Desse total, 56 
foram lavagem de calçadas, 
19 foram lavagem de quintal 
e mais 24 diversos (carro, 
piscina e jardim). Nenhuma 
multa foi aplicada.

“As multas eram apenas 
em caso de reincidência. 
Nosso objetivo sempre foi 
orientar a população para 
evitar o uso desnecessário 
da água, ainda mais duran-
te a estiagem”, esclareceu 
Jaqueline.

ABASTECIMENTO

“Nós ainda não estamos em vazão 
plena, mas já temos um volume de 
água suficiente para suspender o 

racionamento”, declarou Jaqueline Reis, 
gerente de Operação e Manutenção de 

Água do Semae

Represas estão com nível normal e Semae retoma captação e suspende racionamento

Cláudio LAHOS

NO DOMINGO Zero Grau confirma fechamento 
após 36 anos de atendimento

A choperia Zero Grau, 
tradicional bar rio-pretense 
localizado na avenida Al-
berto Andaló, anunciou na 
manhã de domingo (25) o 
encerramento de suas ativi-
dades por meio de uma nota 
publicada em suas redes 
sociais. Entre os motivos 
apontados estão os altos 
custos e a desaceleração 
da Andaló como point da 
cidade. O fechamento da 
empresa se dá após 36 anos 
de atividades.

Na nota oficial, a família 
De Paula, que há 17 anos 
comandava o restaurante, 
lamenta o fechamento e 
fala sobre os motivos. “Não 
podemos “culpar” apenas a 

pandemia, entendemos que 
ela foi um acaso inespera-
do e nenhum comerciante 
imaginaria passar por tal 
situação. Mas também ou-
tros pontos como os altos 
custos e a desaceleração 
da avenida Alberto Andaló 
como Point da cidade”, diz.

Em outro trecho a nota 
fala da dedicação da família 
estes anos todos. “Foram 
36 anos de histórias, e há 
17 nas mãos da família De 
Paula. A choperia, localizada 

na esquina mais badalada 
de São José do Rio Preto, 
abriu absolutamente todos 
os dias nestes anos todos, 
com raras exceções de dias 
fechados. Histórias, festas, 
músicas, encontros, come-
morações, gastronomia, 
futebol, final de campeona-
to, chope gelado, empregos 
gerados e a sensação do de-
ver cumprido e de um ciclo 
encerrado.” A nota encerra 
com o slogan “Em Rio Preto 
40° e na Andaló Zero Grau”.

Vinicius LIMA

Divulgação

INTERDIÇÃO EMPREGO
Balcão abre semana 

com 395 vagas

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto está oferecen-
do 395 vagas de trabalho 
nesta segunda-feira (26). 
Entre as principais delas es-
tão: vendedor (49), operado 
de empilhadeira (32), ope-
rador de cobrança – home 
office (20), atendente (14), 
consultor de vendas (13), 
motorista carreteiro (11), 
motorista (10), ajudante 
de construção (8), entre 
outras.

Há também 17 opor-
tunidades de estágio par 
quem busca o primeiro 
emprego. Outras vagas são 

para estágio em recepção 
(2), criação em agência de 
marketing (2), produção 
industrial (2), atendimento 
em agência de marketing 
(1), assistência técnica (1), 
almoxarifado (1), engenha-
ria (1), administração (1), 
arquitetura e urbanismo (1) 
e recepção (1).

Os interessados podem 
se cadastrar por meio do 
site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos. Por 
ele, os trabalhadores po-
dem enviar currículos e se 
candidatar às vagas, assim 
como os contratantes po-
dem anunciar as oportuni-
dades.

Vinicius LIMA

Começam obras na rotatória de acesso ao antigo IPA

As obras na rotatória de 
acesso ao antigo Instituto 
Penal Agrícola (IPA), Marginal 
da Rodovia Washington Luís, 
começaram nesta segunda-
-feira (26) e interditaram a 
alça de acesso na base da 
Polícia Rodoviária, sentido 
Mirassol a Rio Preto.

Os motoristas que passa-
rem pelo local devem ficar 
atentos. A Polícia Rodoviária 
já colocou placas e cones de 
interdição avisando sobre as 
mudanças e indicando rotas 
alternativas.

Além disso, próximo do 
local tem placas indican-
do como acessar o Distrito 
Industrial Dr. Ulysses da 
Silveira Guimarães, Recinto 

de Exposições e Aeroporto. 
A previsão é que a obra de 
ampliação da rotatória seja 
concluída em até 60 dias.

Segundo o secretário de 
obras, Sérgio Issas, a orien-
tação é para os motoristas 
utilizarem o km 444 da ro-
dovia Washington Luís, em 
direção à região Norte, ou 
pela avenida Bady Bassitt.

A ampliação da rotatória 
irá melhorar o tráfego local 
que hoje é bastante inten-
so, permitirá acesso rápido 
ao Distrito Industrial Ulisses 
Guimarães e à Avenida Clóvis 
Oger.

Janaína PEREIRA
Cláudio LAHOS

Não podemos “culpar” apenas a 
pandemia, entendemos que ela foi um 

acaso inesperado e nenhum comerciante 
imaginaria passar por tal situação

Zero Grau fecha as portas após 36 anos de atividades em Rio Preto

Obras devem durar cerca 
de 60 dias interditando 
trecho
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Candidato cita Enéas
O candidato a prefeito Paulo Bassan (PRTB) disse que o 

apoio que recebeu nos últimos dias de um grupo de deputados 
vai alavancar a sua candidatura nesta reta final da campanha. 
Segundo ele, a vinda da parlamentar Carla Zambelli (PSL) à ci-
dade foi com o aval do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). 
“A deputada veio com a anuência do presidente, não à revelia”, 
diz.  Bassan disse que “é forte” o apoio à sua candidatura em 
Brasília, lembrando ainda apoio dos deputados Guiga Peixoto 
e do Coronel Tadeu, ambos do PSL. “Vamos ganhar essas 
eleições”, acredita. Na rede social, o candidato tenta atrair os 
eleitores mais jovens: “Um apelo à presente geração, não faça 
como a minha que acreditou que o gênio era louco e bandido 
era herói, quando acordamos o gênio estava morto e nós éramos 
reféns dos bandidos”, diz a mensagem em alusão ao saudoso 
deputado nacionalista Enéas Carneiro. Sem tempo no programa 
eleitoral na televisão e como não aceitou recursos do fundo 
eleitoral, Bassan toca a sua campanha com pequenas doações 
que recebe de seus correligionários. Na foto, Paulo Bassan ao 
lado de Carla Zambelli.

Nível elevado
Na capital de São Paulo, 

segundo pesquisa de inten-
ção de voto, as eleições te-
rão segundo turno e um dos 
prováveis candidatos a uma 
vaga é o atual prefeito Bruno 
Covas (PSDB). Como todos 
sabem que ele teve uma do-
ença grave, os adversários 
não tocaram nesse assunto 
até o momento. Sinal que 
é possível fazer política sem 
precisar apelar e sem jogo 
sujo. Que o exemplo possa 
ser imitado, afinal, para che-
gar ao poder, concorrentes 
sem escrúpulos usam meios 
sórdidos para ‘enterrar’ o 
adversário. Saúde ao tucano 
Bruno!  

Débitos trabalhistas
Projeto que tramita na Câmara Federal determina que os 

débitos trabalhistas de qualquer natureza, não satisfeitos pelo 
empregador na época própria, sofrerão juros de mora equivalentes 
ao índice aplicado à caderneta de poupança. A jurisprudência do 
Tribunal Superior do Trabalho prevê que os débitos trabalhistas 
devem ser reajustados por um índice de inflação (IPCA-E), que é 
superior à correção da poupança. O projeto é do deputado Laercio 
Oliveira (PP-SE) e retoma regra proposta pelo governo na Medida 
Provisória 905/20, revogada posteriormente pelo presidente Jair 
Bolsonaro. A correção proposta vale para débitos trabalhistas 
não pagos conforme regra prevista em lei, convenção, acordo 
coletivo, sentença normativa ou cláusula contratual. Se virar 
lei será aplicada ainda aos débitos decorrentes de condenação 
judicial ou acordo celebrado em ação trabalhista.

Difícil
Rogério Vinicius (DC) tal-

vez seja o candidato a prefei-
to que tem a situação mais 
complicada quando se fala 
em estrutura para realizar 
uma campanha mais robus-
ta. A Executiva Nacional do 
DC ainda não enviou nenhum 
centavo para bancar as des-
pesas de campanha. A recei-
ta se limita a R$ 2.961,53, 
deste total, R$ 1.700,00 é 
doação do próprio candidato. 
Para piorar o quadro, Rogério 
está com covid-9 e continua 
em quarentena. O presidente 
do DC, Adilson Feliciano, 
acredita que dá para dispu-
tar o segundo turno. Haja 
otimismo!

Hora exata
A direção do Semae sus-

pendeu o racionamento de 
água na região abastecida 
pela ETA. A decisão só foi 
possível devido ao volume de 
chuva que caiu sobre o mu-
nicípio no último final de se-
mana. É uma ótima notícia 
para os 180 mil moradores 
afetados pelo desabaste-
cimento e para o próprio 
governo. Afinal, o prefeito 
Edinho Araújo (MDB), que 
disputa a reeleição, ain-
da sofre críticas por causa 
das medidas restritivas de 
combate à covid-19 e o 
racionamento devido à seca 
também gerava mal-estar.  A 
chuva chegou na hora exata!

Safra
A atual safra de generais 

pode ser considerada frouxa 
se comparada com aqueles 
que ocuparam a Presidência 
no regime militar. Agora, até 
o ministro incendiário Ricar-
do Salles (Meio Ambiente) 
achincalhou o ministro Luiz 
Eduardo Ramos (Governo) e 
o presidente Jair Bolsonaro 
tripudiou decisão sobre a 
vacina do ministro Eduardo 
Pazuello (Saúde), que acei-
tou a bronca com sorriso de 
submisso. Ernesto Geisel e 
João Figueiredo teriam pos-
tura de vassalos? E o general 
Goubery do Couto e Silva, do 
extinto SNI? Provavelmente, 
não!

Chorar
Até que enfim o candida-

to a prefeito Carlos Alexan-
dre (PCdoB) recebeu uma 
pequena quantia de recursos 
financeiros para injetar na 
sua campanha eleitoral. A 
Executiva Nacional do par-
tido liberou R$ 31.853,43, 
agora, o valor enviado pela 
direção estadual é de chorar, 
R$ 566,04. Ou seja, este 
valor não dá para bancar 
nem santinhos para um can-
didato a vereador fazer uma 
campanha digna. Apesar de 
contar com pouco recurso 
financeiro e alguns segundos 
na televisão, a campanha do 
candidato está com uma boa 
visibilidade. 

Roncando
O pedido de um consumi-

dor ao presidente Bolsonaro 
para baixar o preço do arroz 
ganhou amplo espaço na 
mídia. De forma educada, o 
cidadão pediu: “Bolsonaro, 
baixa o preço do arroz, por 
favor. Não aguento mais”. 
O presidente, que estava 
próximo à uma feira de Bra-
sília domingo, não foi nada 
simpático: “Tu queres que 
eu baixe na canetada? Você 
quer que eu tabele? Se você 
quer que eu tabele, eu tabe-
lo. Mas você vai comprar lá 
na Venezuela.” O cidadão e 
outros milhões de brasileiros 
vão continuar com a barriga 
roncando…  

Eleição à Câmara 
tem 382 candidatos a 

vereador deferidos
A justiça eleitoral finalizou 

nesta segunda-feira (26) a 
analise dos registros de can-
didaturas a vereador em Rio 
Preto e o número de 399 caiu 
para 382 candidatos que tive-
ram seus registros deferidos. 
Esse número pode aumentar 
podendo chegar a 384, pois 
dois candidatos indeferidos 
entraram com recurso: um do 
PSL e outro do PSDB.

Com este novo quadro 
o Patriota é o único partido 
com chapa completa com 26 
candidatos, seguido agora por 
outros quatro partidos que tem 
25 candidatos cada: MDB, PL, 
PSDB e Republicanos, com 23 
aparece o DEM e com 22 o 
Progressistas, PDT e PSD tem 
21 candidato cada, PSL e PTB 
tem 19, Podemos e PRTB terão 
17 na disputa seguido do Psol 
com 16.

O PT e o PTC têm 13 can-
didatos cada sigla, o PSC tem 
12, Solidariedade terá nove 
(9), PMB sete (7), com seis 
(6) candidatos cada serão três 
partidos Cidadania, DC e Novo, 
com cinco (5) o PSB, com três 
(3) do PC do B e com apenas 
um (1) candidato no pleito do 

PCO.
Fora do pleito - Por sua 

vez o número de candidaturas 
indeferidas pela justiça eleitoral 
por diversos motivos chegou 
a 13 sendo três do Podemos, 
dois do PDT, PSL e PTC cada, o 
PL, PTB, Solidariedade e Repu-
blicanos tiveram um candidato 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

ESTADO

Sessão presencial só na Fase Verde, diz Pauléra

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Paulo Pauléra 
(Progressistas) afirmou que 
a volta das sessões presen-
ciais vai acontecer somente 
quando a cidade chegar à 
fase Verde do Plano São 
Paulo.

Com essa decisão as 
sessões com a participação 
presencial de todos os ve-
readores e até mesmo da 
população deve acontecer 
somente depois do dia 16 
de novembro data na qual a 
Centro de Contingência do 
Coronavírus deve apresentar 
a nova reclassificação das 
regiões do Estado de São 
Paulo.

Segundo Pauléra a de-
cisão se deu porque em 
outras casas legislativas 
que voltaram antes à justiça 
determinou a volta dos tra-
balhos remotos. “As sessões 
virtuais não estão prejudi-
cando nada, estamos votan-
do todos os projetos – está 
sendo tudo transparente 
e transmitido”, salientou o 
presidente.

As sessões presenciais 
foram interrompidas no inicio 
do mês de julho – por conta 
de algumas determinações 
para a restrição de ativi-
dades em decorrência da 
pandemia da Covid-19.

Sessão – a sessão des-
ta terça-feira (27) serão 

votados oito projetos de lei 
complementar (PLC), sen-
do seis que os projetos do 
Executivo que incluem áreas 
no perímetro urbano de Rio 
Preto que somados equi-
valem a aproximadamente 
281 campos de futebol um 
total de 303,7345 hectares 
(ou 3.037.344,5 m²).  Os 
projetos envolvem áreas que 
devem receber empreen-
dimentos urbanos, como a 
construção de loteamentos 
residenciais e comerciais, 
nos próximos anos, após 
aprovação e integração dos 
terrenos na zona urbana do 
município. A estimativa é de 
6.154 lotes residenciais e 
mais 319 comerciais.

Outros dois PLCs serão 

usar barba ou bigode durante 
o expediente.

PL – dois projetos de lei 
(PL) também serão votados 
um em regime de urgência do 
Executivo que Altera os §§ 2º, 
6º e 7º do artigo 3º da Lei nº 
8.567, de 10 de janeiro de 
2002, com as alterações pro-
movidas pela Lei nº 10.652, 
de 24 de junho de 2010, 
que dispõe sobre a posse 
dos Conselheiros Municipais 
de Saúde e outro de autoria 
do vereador Renato Pupo 
(PSDB) que institui e inclui no 
Calendário Oficial de Eventos 
de Rio Preto a virada animal 
que deverá ser comemorada 
todos os anos no dia 04 de 
outubro.

Sérgio SAMPAIO

votados um altera os artigos 
36 e 37 da Lei Complemen-
tar nº 224, de 06 de outu-
bro de 2006, acrescendo 
ao Capítulo VI – Do Direito 
de Superfície – da mesma 
norma legal, os artigos 37-A 
e 37-B que dizem respeito 
a aprimorar a redação de 
dispositivos legais sobre a 
situação de exercício do 
direito de superfície pelo 
município sobre a proprieda-
de privada.  O outro altera o 
inciso XIX do artigo 49 da Lei 
Complementar nº 331, de 
30 de dezembro de 2010, 
que dispõe sobre a carreira 
dos Guardas Municipais, a 
proposta que será votada em 
regime de urgência definirá 
se os GCM poderão ou não a 

Sérgio SAMPAIO

CÂMARA

EM RIO PRETO

Sessão da Câmara hoje tem oito projetos em votação

impugnado cada. Estes indeferi-
mentos correspondem a 3,25% 
dos candidatos.

Renúncia - Dois candidatos 
renunciaram um do Podemos e 
outro do PSD. Caso os números 
se confirmem a disputa por uma 
das 17 vagas na Câmara de Rio 

Disputa terá média de 22 candidatos pro cadeira na Câmara

Preto ficará em média 22,47 
candidato por cadeira.

Reeleição – os 15 candi-
datos à reeleição na Câmara 
tiveram suas candidaturas de-
feridas e o mesmo aconteceu 
com os 14 ex-vereadores que 
também estão da disputa.

Sérgio SAMPAIO

Mutirão tem 240 mil vagas de qualificação

O governo do Estado de São 
Paulo anunciou nesta segunda-
-feira (26) o primeiro Mutirão 
de Qualificação, com a oferta 
de mais de 240 mil vagas em 
cursos gratuitos dos programas 
Via Rápida, Novotec, São Paulo 
Criativo, SP Tech e Empreenda 
Rápido. Os cursos virtuais, 
remotos e presenciais estarão 

disponíveis nos 645 municípios 
do estado. O anúncio faz parte 
do Retomada 21/22.

A iniciativa é realizada pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, em parceria com 
o Centro Paula Souza, Senac, 
Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp), Sebrae, 
entre outros. Os cursos estão 
divididos em dois pilares: qualifi-
cação profissional e empreende-

dorismo, para jovens e adultos.
São mais de 30 opções de 

cursos em áreas como varejo, 
gestão, tecnologia, economia 
criativa e idiomas. As aulas serão 
realizadas em formato online 
(teleaula e autoinstrucional) ou 
presencial. As inscrições estão 
abertas e são feitas virtual-
mente.

Segundo Patrícia Ellen, se-
cretária de Desenvolvimento 

Econômico do Estado, os curós 
serão online e presenciais – 
sendo que 37 mil vagas são 
por meio do NovaTec que tem 
como foco jovens – 63 mil vagas 
para o Viarápida que atinge o 
público adulto e pessoas com 
mais de 50 anos e outras 140 
mil vagas Empreenda Rápido 
em parceria com o Sebrae que 
tem como público alvo novos 
empreendedores.

Sérgio SAMPAIO
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Um jovem de 23 anos ficou 
ferido ao se envolver em um 
acidente de trânsito, na região 
Central de Rio Preto. A vítima 
sofreu traumatismo craniano 
e encaminhada ao Hospital 
de Base.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o motorista do 
carro, um Volkswagen Gol, 
disse à Polícia Militar que 
transitava pela rua Mirassol, 
sentido avenida Bady Bassit, 
quando no cruzamento com 
a rua Doutor Raul Silva, o 
condutor da moto, Honda Biz, 
não respeitou a sinalização de 
pare, provocando a colisão, na 
lateral esquerda de seu carro.

A vítima foi socorrida pelo 
Corpo de Bombeiros e levada 
para o HB. A assessoria de 
imprensa do hospital ainda 
não informou o estado de 
saúde do jovem.

Registrado como lesão 
colisão e autolesão, o caso 
será encaminhado para o 1° 
Distrito Policial, que irá apurar 
as circunstâncias do acidente.

Jovem é 
internado após 
acidente entre 
carro e moto

Tatiana PIRES

Um jovem de 26 anos feriu 
com uma faca outro morador 
da mesma residência para 
defender sua companheira, 
uma mulher de 42 anos. O 
caso aconteceu neste domingo 
(25), na Vila Imperial, em Rio 
Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os três moram 
no mesmo local e ao chegar à 
casa com sinais de embriaguez 
o homem mais velho bateu na 
porta do quarto do casal. A 
mulher abriu e começou ser 
agredida pelo homem.

O jovem, então, para de-
fender a companheira, pegou 
um facão e desferiu alguns 
golpes no homem. À polícia, 
ele disse que desejava apenas 
afastá-lo e não tinha intenção 
de matar. Ele não precisou de 
atendimento médico.

A PM foi acionada pela ví-
tima. O facão foi apreendido e 
o caso registrado como lesão 
corporal e ameaça deverá ser 
investigado pelo 1° Distrito 
Policial.

Briga de trio que 
mora junto acaba 

em facada
Tatiana PIRES

NO CENTRO

VILA IMPERIAL

OISE GONÇALVES NEVES, natural 
de Guapiaçu/SP, faleceu aos 82 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Iris 
Maria Gonçalves Neves e deixa os 
fi lhos Clóvis, Márcia, Célia, Nilce, 
Carla, Iris Fernanda. Foi sepultada 
no dia 26/10/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela 
do Prever para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

OLIVIA DEL GUINGARO SPOLAOR 
natural de Bady Bassitt/SP, faleceu 
aos 86 anos de idade. Era viuva do 
Sr. Osvaldo Spolaor e deixa os fi lhos 
Edeval Roberto, Osvaldo Luis, José 
Fernando, Fátima Cristina. Foi se-
pultado no dia 26/10/2020, às 10:30, 
saindo seu féretro do velório da Ercí-
lia para cemitério São João Batista.

 IVANIR TABARINI SCHIAVINAT-
TO, natural de São José do Rio Preto/
SP, faleceu aos 79 anos de idade. Era 
divorciada do Sr. Ed Antonio Schiavi-
natto e deixa os fi lhos Alexandre José 
Tabarini Schiavinatto. Foi sepultado 
no dia 26/10/2020, às 11:30, saindo 
seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para o cemitério de Engenheiro 
Schmidt.

DIOLINA CORREIA DIAS, natural 
de Bom Jesus da Lapa/BA, faleceu 
aos 75 anos de idade. Era solteira e 
deixa os fi lhos Onivaldo, José, Sueli, 
Valdir, Edno, Claudio, Roseli. Foi se-
pultado no dia 24/10/2020, às 10:00, 
saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério municipal de Tanabi.

  FALECIMENTOS

LUZIA BAPTISTA DE OLIVEIRA CO-
LAZANTES, natural de Irupi/SP, faleceu 
aos 97 anos de idade. Era casado com 
o SR. Urbano Colazantes e deixa os 
fi lhos Sueli, Sérgio, Domingos, Silas.  
Foi sepultado no dia 24/10/2020, às 
16:30, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério 
São João Batista.

MANOEL JOAQUIM LACERDA, na-
tural de Pindorama/SP, faleceu aos 89 
anos de idade. Era casado com o Sra. 
Iraci Luiz Pereira Lacerda e deixa os 
fi lhos Leonan Manoel, Leomar Leon, 
Lislei Cássia, Leandro Carlos Silas.  
Foi sepultado no dia 26/10/2020, às 
13:30, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério 
São João Batista.

ANDRÉ RENATO BARBOSA SILVA, 
natural de São Paulo/SP faleceu aos 
47 anos de idade. Era casado com o 
Sra. Luciana Oliveira Albarez e deixa 
os fi lhos Lorena.  Foi sepultado no 
dia 26/10/2020, às 19:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Jardim 
da Paz para o crematório do Parque 
Jardim da Paz.

ELZA SARTORE, natural de Poloni/
SP faleceu aos 47 anos de idade. Era 
viuva do Sr. Benedicto Alves de Oli-
veira e deixa os fi lhos Luzia, Norival, 
Florisvaldo (falecido), Sidimar e Bene-
dito. Foi sepultado no dia 26/10/2020, 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
municipal de Engenheiro Schmidt para 
o cemitério de Engenheiro Schmidt.

Baep prende acusado de roubar 
e espancar idosa de 80 anos

Durante patrulhamento da 
Equipe do 9° Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia - BAEP por 
volta das 9h da manhã desta 
segunda-feira (26) na Zona 
Sul, próximo ao Distrito de 
Engenheiro Schimdt, policiais 
abordaram um  motociclista 
que estava em atitude suspeita 
pelo local.

Segundo informações do 
Tenente Felipe Guimarães, o ra-
paz de 21 anos foi reconhecido 
como  sendo um dos autores do 
roubo a uma idosa de 80 anos 
no bairro Vila Itália em Rio Pre-
to, na última quinta-feira (22).

Ao ser questionado sobre o 
roubo, ele confessou o crime. 
O rapaz foi preso e as joias que 
estavam em posse dele que 
roubadas da idosa foram recu-
peradas e devolvidas à vítima.

Já o dinheiro levado pelos 
assaltantes, aproximadamente 
R$ 3 mil, segundo o tenente, 
não foi localizado. Um outro 
ladrão que participou do roubo 

continua foragido.
Um Fusca usado no dia do 

crime, que é de propriedade do 
rapaz preso, também foi locali-
zado na residência do acusado 
e apreendido. O rapaz foi enca-
minhado para a DEIC - Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais - e ficará a disposição 
da justiça.

O caso -  A idosa, uma se-
nhora de 80 anos, foi agredida 
por dois homens durante um 
assalto a casa dela, na semana 
passada dia (22), no bairro Vila 
Itália, em Rio Preto. Os bandidos 
estavam armados e renderam a 
vítima em casa. Ela mora sozi-
nha, e enquanto reviravam a re-
sidência agrediram a idosa, que 
sofreu ferimentos e escoriações.

Os dois roubaram cerca de 
R$ 3 mil e joias. A Polícia foi 
acionada através do 190 pela 
filha da vítima.  Após passar as 
características dos bandidos a 
Polícia Civil começou a fazer as 
buscas. A dupla no dia do as-
salto vestia calça jeans, blusas 
de manga longa e usava bonés.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

RECUPEROU JOIAS

Fusca usado no dia do crime; no detalhe tenente Felipe Guimarães

Cláudio LAHOS

VIOLÊNCIA Jovem defende amiga de 
ex-marido e é esfaqueado 
em frente a bar da Andaló

Um jovem de 21 anos 
foi esfaqueado em frente a 
um bar na avenida Alberto 
Andaló, região central de 
Rio Preto, na noite deste 
domingo (25). A vítima foi 
ferida ao tentar defender 
uma amiga que, momen-
tos antes, foi ameaçada de 
morte pelo ex-marido.

A Polícia Militar foi acio-
nada, mas quando chegou 
ao local as pessoas en-
volvidas na ocorrência já 
não estavam mais lá. Os 
policiais foram informados 
que a vítima havia sido so-
corrida e encaminhada para 
o Hospital de Base.

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, 
a amiga do jovem, de 24 
anos, saiu do bar para 
conversar com o ex-mari-
do, que estava enviando 
mensagens ameaçando-a 
de morte. A vítima, então, 

resolveu ir atrás para pro-
tegê-la, uma vez que o ex-
-marido parecia estar ner-
voso e agressivo. No meio 
da discussão, o agressor 
pegou uma faca que estava 
em seu carro e desferiu um 
golpe no lado esquerdo da 
barriga do jovem.

Amigos que estavam 
no bar levaram a vítima 
para o HB. A assessoria 
de imprensa do hospital 
informou que o paciente 
passou por cirurgia, segue 
internado no pós-operató-
rio e sem previsão de alta.

Conta no boletim de 
ocorrência, que o filho 
do casal, que estava no 
carro viu todo o ocorrido. 
O agressor deixou o local, 
acompanhado da criança 
e não foi localizado pela 
polícia.

Registrado como lesão 
corporal, o caso será enca-
minhado para o 1° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

Caso foi registrado no Plantão Policial

Cláudio LAHOS

RODOVIA

Caminhoneiro fica refém por horas durante roubo de carga

Um caminhoneiro de 43 
anos procurou a Polícia Civil 
de Rio Preto após ser mantido 
refém de bandidos por várias 
horas e ter a carga de ureia 
roubada, neste domingo (25), 
em um rodovia de Ibirá. De 
acordo com as informações 
do boletim de ocorrência, ao 
fazer uma rotatória, que o mo-
torista acredita ser na rodovia 
Roberto Mario Perosa, uma 
caminhonete F-250, branca, 

passou a transitar na rua frente 
lentamente, até que o veículo 
parou e dois homens armados 
e encapuzados desceram e 
renderam a vítima.

Os criminosos obrigaram 
o caminhoneiro a deitar na 
cama interna do caminhão, 
cobriram sua cabeça com um 
pano e disseram para que ele 
ficasse “quieto que nada iria 
acontecer”. Um dos bandidos 
assumiu o volante. A vítima 
contou que percebeu que tra-
fegaram, por muito tempo, em 

uma estrada de terra. Ao para-
rem o caminhão, um criminoso 
permaneceu no veiculo vigiando 
e ameaçando a vítima, que 
percebeu que a carga de ureia 
estava sendo retirada.

Ainda segundo o relato do 
caminhoneiro à polícia, ele 
ouviu os bandidos afirmarem 
que não queriam o caminhão 
porque poderia estar equipado 
com rastreador. Passaram-se 
várias horas até que a carga 
fosse toda roubada.

A vítima foi liberada em uma 

rua de Rio Preto, que não sabe 
informar qual seria. Ele contou 
que os bandidos alertaram 
para que permanecesse dentro 
do veículo por pelo menos 10 
minutos e que estaria sendo 
vigiado. Além da carga, rouba-
ram R$ 1 mil que seria usado 
para as despesas da viagem e o 
celular do caminhoneiro. Ele fez 
o carregamento em Porto Para-
naguá (PR) e tinha como destino 
Ariquenes (RO).Registrado como 
roubo, o crime será investigado 
pela Polícia Civil de Ibirá.

Tatiana PIRES

PELO MARIDO
Empresária é agredida após defender cachorro da família

Uma empresária de 44 
anos procurou a Polícia Civil de 
Rio Preto, neste domingo, para 
denunciar que foi agredida pelo 
companheiro, um autônomo de 
43 anos, com quem mantém 
uma relação estável há cinco 
anos.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima contou que 
quando o marido ingere bebida 
alcoólica se torna agressivo, 
comportamento que tem se 
intensificado nos últimos me-
ses. Neste domingo, ela relata 
que chamou a atenção depois 
dele jogar água no cachorro da 

família, que é paralítico.
O casal discutiu e, em 

determinado momento, o au-
tônomo segurou a vítima pelas 
orelhas e bateu a cabeça dela 
contra a parede. Ela disse que 
ficou com dores de cabeça e 
no corpo, além de ter sofrido 
um arranhão no olho direito.

O boletim de ocorrência foi 
registrado como lesão corporal 
e a empresária foi orientada a 
comparecer a DDM (Delegacia 
de Defesa da Mulher) para, 
caso seja de seu interesse, 
requerer medida protetiva, 
além de prosseguimento na 
denúncia com representação 
e a apuração dos fatos.

Tatiana PIRES

Caso foi registrado pelo Plantão da Polícia Civil

Cláudio LAHOS
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Mitos sobre o orgasmo 
feminino

Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo 
(USP) aponta que 55% das mulheres brasileiras não atingem o 
orgasmo durante a relação sexual. Apesar de ter muitos estudos 
sobre orgasmo feminino ele permanece como um mito na nossa 
sociedade, poucas mulheres conseguem experimentá-lo .

Além de homens e mulheres verem o sexo de forma diferente 
por questões culturais, tem a diferença biológica entre os gêneros 
que resultam em formas diferente de sentir prazer 

 Além da autoestima, a confiança, as consequências do ato 
sexual, as pressões sociais, as memórias negativas relaciona-
das ao sexo, entre outros elementos, influenciam a experiência 
sexual das mulheres.

Vamos entender alguns dos mitos que envolvem a capacida-
de das mulheres de ter um orgasmo , já que muitas acreditam 
ser impossível e improvável ter essa experiência extremamente 
importante para vida e felicidade da mulher .

1. A mulher deve ter orgasmo com a penetração

Falso ; maioria das mulheres não atinge o orgasmo somente 
com o sexo vaginal. Todo orgasmo esta relacionado ao clitóris 
seja ele com penetração ou estimulo . Afinal, este órgão res-
ponsável somente para o prazer delas. 

Como a anatomia feminina é única, este não é sempre o 
caso. Para estimular o orgasmo, então, o casal pode fazer uso 
de vibradores ou recorrer à masturbação. Esta ajudinha não quer 
dizer que o sexo é ruim ou que existe algo errado com a mulher.

A crença de que a mulher deve somente sentir prazer com a 
penetração é equivocada e deve ser combatida para que ambos 
os parceiros tenham relações sexuais memoráveis!

2. Masturbação dificulta ter orgasmos no sexo

Que masturbação feminina faz mal para saúde ou atrapalha 
o sexo , é um mito que caiu a muito tempo por terra , tem um 
monte de pesquisas cientificas que comprovam que faz bem para 
sistema imunológico , para bem estar , para autoconhecimento 
, afinal os corpos de homens e mulheres são diferentes assim 
como zonas erógenas de prazer .

3-Mulheres que não têm orgasmo possuem transtornos 
mentais

Os transtornos mentais tendem a influenciar a vida sexual 
tanto de mulheres e homens, mas nem sempre é o caso. O 
orgasmo feminino pode acontecer com ou sem a presença de 
um transtorno.

Uma sociedade doente e machista usa esse fato que algum 
momento da historia acreditou se ser possível ,para diminuir 
ou ate caracterizar as mulheres como frigida ou infeliz .Quem 
nunca ouviu a frase:

Falta de homem por isso esse stresse.
 A verdade é que o orgasmo é uma reação psicológica e física. 

Logo, inúmeras patologias de ambos os tipos podem impedir 
que ele aconteça tanto em mulheres como em homens . Ao 
suspeitar de alguma doença, a conduta correta é procurar uma 
solução com um especialista de confiança.

Infelizmente, muitos casais não o fazem devido à vergonha 
ou medo de serem alvos de zombarias. Não há nada de anormal 
em buscar ajuda para melhorar a vida sexual, seja na terapia ou 
em um consultório médico.

Todas as mulheres empoderadas têm orgasmos
Algumas mulheres tem mais dificuldade ou não sentem or-

gasmo mais não devem se sentir mal por isso , existe mulheres 
que tem ou desenvolvem alguns distúrbios como anaorgasmia 
, o uso de medicamentos contínuos, como os antidepressivos, 
dispareunia, histórico de trauma, disfunção hormonal, vaginismo, 
entre outros. E são facilmente tratáveis 

Muitas vezes também a questão esta relacionada ao parceiro, 
por isso, deve-se cultivar um relacionamento sincero para que 
temas geralmente embaraçosos possam ser conversados sem 
gerar conflitos.

Felizmente, existe tratamento! Se você suspeita que pode 
ter essa condição, eu posso ajudá-la a chegar a um veredicto.

Ame seu corpo, ame sua alma e ame seu prazer.
Entenda que você merece .
Beijos ate a próxima

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora do 
projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto de Inclu-
são, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

Divulgação

COVID-19

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados de 
Covid-19 nesta segunda-feira 
(26). O município chegou a 
marca de 91.045 testes re-
alizados, equivalente a 90% 
das 101.171 notificações 
de estado gripal. Destes tes-
tes, 65.148 foram negativos 
(71,5%).

O número de testes repre-
senta 19,5% da população 
rio-pretense, ou seja, a cada 
cinco moradores, um já fez o 
exame para Covid-19.

Foram confirmados tam-
bém 85 novos casos de coro-
navírus, sendo cinco por teste 
sorológico (infecção passada) 
e 80 por teste RT-PCR (in-
fecção recente). Com isso a 
cidade conta com 25.897 
casos confirmados no total, 
sendo 2.611 em profissionais 
da saúde.

Durante o fim de semana 
foram contabilizados 2.069 
novos recuperados da doença, 
totalizando 24.095 curados, o 
equivalente a 93% dos casos. 
Dois óbitos também foram re-
gistrados nesta segunda-feira 
(26), chegando a 696 mortes 
desde o início da pandemia. A 

Saúde já testou um em 
cada cinco rio-pretenses

taxa de letalidade é de 2,6% 
e o coeficiente de incidência 
é de 5.621 casos a cada 100 
mil habitantes.

Rio Preto ainda conta com 
270 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), sendo 106 na 
UTI e 164 na enfermaria. No 
total, são 2.714 casos de 
SRAG registrados no município.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Saúde já testou um em cada cinco rio-pretense

Divulgação

VACINA
Imunização contra polio sobe para 58%, mas ainda é baixa

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou que 
o segundo Dia D da campa-
nha de vacinação contra a 
poliomielite imunizou 1.152 

Vinicius LIMA

Divulgação

Vigilância Sanitária e GCM continuam blitz contra 
aglomerações nos finais de semana

administradas no município, 
com a cobertura vacinal em 
58,11%. A meta em Rio Preto 
é imunizar 19.149 crianças, 
o equivalente a 95% da faixa 
etária estimada. Segundo a 
Saúde, ainda no sábado (24) 
foram administradas outras 
1.678 doses de outras vacinas 
em crianças e adolescentes de 
até 15 anos, totalizando 2.830 
doses aplicadas do segundo 
data de mobilização.

Todas as crianças da faixa 
etária de 1 a menores de 5 
anos devem ser vacinadas, 
mesmo com a carteira de vaci-
nação em dia. Já as crianças e 
adolescentes com idade entre 
6 a 15 anos devem aproveitar 
o período para colocar as va-
cinas em dia.

Por conta do feriado mu-
nicipal do dia 30 de outubro, 
a campanha termina no mu-
nicípio na quinta-feira (29). 

Foram 
confirmados 
também 85 
novos casos 

de coronavírus, 
sendo cinco por 
teste sorológico 

(infecção 
passada) e 80 
por teste RT-
PCR (infecção 

recente)

“

”

As salas de vacina funcionam 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h30. Os endereços 
podem ser acessados por este 
link: www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas.

Baixa- Durante a coletiva 
do Governo de São Paulo 
desta segunda-feira (26), 
o secretário de saúde Jean 
Gorinchteyn revelou que a co-
bertura também está abaixo do 
esperado no âmbito estadual, 
com 29,5% na faixa de 1 a 
5 anos. De acordo com ele, 
faltam 1,4 milhões de crianças 
para serem vacinadas.

“Eu peço pra mamãe, papai 
e todos os responsáveis para 
que levem os seus filhos para 
receberem as vacinações. 
Essas vacinas constam no 
programa nacional de vacina-
ção e são totalmente seguras 
e gratuitas”, afirmou.

AGLOMERAÇÃO

crianças neste sábado (24). O 
número foi menor do que o do 
primeiro Dia D, que atraiu pais 
de 3.031 crianças.

No total já foram 1.128 
doses contra a poliomelite 

MIRASSOL

Fiscalização da Covid 
faz mais três atuações

A Vigilância Sanitária de São 
José do Rio Preto, com o apoio 
da Guarda Civil Municipal, rea-
lizou a fiscalização de 12 locais 
neste fim de semana. Destes, 
três sofreram autuações.

De acordo com a assessoria, 
as autuações foram em um bar 
na avenida Alberto Andaló, um 
food park na Boa Vista e uma 
festa no Jockey Club. Em todos 
esses casos, as autuações fo-
ram por aglomeração.

Desde o dia 24 de março, 
foram 1.300 autuações realiza-

das com 297 multas aplicadas. 
O valor arrecadado com as 
multas não foi divulgado, pois 
cada estabelecimento recebeu 
um valor diferente, variando de 
11 UFESP (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo) a 400 
UFESP, de acordo com o porte 
da empresa, quantidade de 
irregularidades e reincidência. 
Cada UFESP equivale a R$ 
27,61.

As denúncias podem ser 
feitas à Vigilância Sanitária por 
meio da Ouvidoria, pelo telefone 
0800 770 58 70, ou para a 
Guarda pelo telefone 153.

Vinicius LIMA

Confirmado o 57° 
óbito por Covid-19

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, confirmou nesta 
segunda-feira (26) mais um 
óbito por Covid-19 no municí-
pio. A vítima foi um homem de 
54 anos que estava internado 
desde o dia 03/10 na UTI do 
Hospital de Base, em São 
José do Rio Preto.

Ainda foram registrados 
mais 16 casos positivos da 
doença, sendo nove casos em 
homens e seis em mulheres, 

com idades que variam de 
25 a 76 anos. Uma adoles-
cente de 16 anos também foi 
diagnosticada com Covid-19.  
Destes novos casos, dois es-
tão internados na enfermaria 
do HB, enquanto o restante 
cumpre quarentena em suas 
respectivas casas.

O município contabiliza 
9.362 notificações, 2.085 
positivos, 6.052 negativos 
e 1.225 aguardando resul-
tado. Do total de positivos, 
há 1.943 curados, 76 em 
quarentena, nove internados 
e 57 óbitos.

Vinicius LIMA

Divulgação

Divulgação
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Limpeza de jazigos em cemitérios 
deve acontecer até sexta-feira

As famílias que quiserem 
fazer limpeza de jazigos para o 
Dia de Finados nos cemitérios 
devem ficar atentas porque os 
serviços poderão ser realizados 
apenas até a próxima sexta-
-feira (30).

Como neste período au-
menta a movimentação nos ce-
mitérios, a Prefeitura estendeu 
o horário de funcionamento 
dos mesmos para que não haja 
aglomeração no feriado. Mes-
mo com o horário ampliado, 
os serviços deverão ser feitos 
respeitando as regras sanitá-
rias, para evitar contaminação 
pelo coronavírus.

Em Rio Preto são quatro 
cemitérios públicos: São João 
Batista no Jardim Aeroporto, 
Ressurreição na Vila Ercília, 
Schmidt e Talhado. A cidade 
conta ainda com um cemitério 
particular, o Jardim da Paz.

As recomendações é trajar 
vestimenta apropriada para a 
atividade (calçados imperme-
áveis e luvas de borracha), 
além da máscara de proteção 
cobrindo boca e nariz.

O aposentado Waldir Hen-
rique foi com sua esposa, a 
dona de casa Lourdes Apa-
recida Espreáfico, e a filha 
comerciante Valdireni Perpétua 
Henrique, na tarde desta se-

gunda-feira (26) lavar a túmulo 
em que está sepultado o pai, 
a mãe, o irmão e a irmã dele. 
“Aproveitamos que minha filha 
estava de folga e nos trouxe”, 
disse Waldir.

No Cemitério São João Ba-
tista, segundo Durval Luís da 
administração interna, as refor-
mas foram permitidas até esta 
segunda-feira (26), já pinturas 
e pequenos reparos até a pró-
xima sexta-feira (30) e limpeza 
dos jazigos até dia 1, véspera 
de feriado, dentro do horário 
de funcionamento do cemitério.

No Cemitério da Ressurrei-
ção, na Vila Ercília, a limpeza 
dos túmulos começou dia 10 
de outubro e vai até dia 30, na 
sexta-feira. No Cemitério Jardim 
da Paz, o horário de funciona-
mento do cemitério das 6h30 
às 18h, sem data determinada 
para acabar, segundo informou 
a administração do cemitério.  
Só ressaltam para que não haja 
aglomerações e todos devem 
ir de máscara respeitando o 
distanciamento.

No Cemitério de Engenhei-
ro Schmidt, segundo Arthur 
Panzarini, da administração do 
local, reformas e limpezas dos 
jazigos serão permitidas até dia 
30 na sexta-feira, das 7h às 
17h. No Distrito de Talhados a 
limpeza dos túmulos no cemi-
tério seguem as mesmas, até 
sexta-feira (30) das 7h as 17h.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

FINADOS

Funcionamento no Dia de Finados:

Cemitério da Ressurreição – Vila Ercília: das 6h30 
às 18h
Cemitério São João Batista – Jardim Aeroporto – 
das 6h30 às 18h
Cemitério Jardim da Paz : das 6h30 às 18h
Cemitério de Schmidt: das 7h às 17h
Cemitério de Talhado: das 7h às 17h

Cláudio LAHOS

Família do aposentado Waldir Henrique faz limpeza de jazigo na tarde desta segunda-feira

DAS 18H ÀS 22H

Fumacê começa em região onde foi 
confirmada febre amarela em macaco

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto iniciou segunda-feira 
(26) a nebulização ambiental 
(fumacê) nas regiões Central, 
Represa e Vila Toninho. Neste 
primeiro dia foram aplicadas 
nos bairros Vila Santa Tereza, 
Vila Doria, Vila Elvira, Vila Er-
cília, Vila Hipódromo, Jardim 
Vitória Régia, Vila São Judas 
Tadeu, e Caic.

A ação tem o objetivo 
de promover o controle do 
mosquito Aedes aegypti nas 
regiões adjacentes ao local 
onde houve a confirmação de 
febre amarela em um macaco 
– área de abrangência da UBS 
Caic/Cristo Rei. A ação ocorre-
rá até o dia 11 de novembro, 
sempre no período noturno, a 
partir das 18h às 22h.

A nebulização ambiental é 
realizada por meio da aplica-
ção de inseticida através de 
nebulizador pesado acoplado 
a veículo, o que é popular-
mente conhecido como fuma-
cê. Para este trabalho, não há 
vistoria dentro das residências 
no período noturno, de manei-
ra que todo o trabalho é rea-

lizado na rua. A nebulização 
ambiental será realizada em 
conjunto com a Sucen.

Algumas recomendações 
para a população são as se-
guintes: o inseticida precisa 
alcançar o interior da residên-
cia, assim, portas, janelas, 
cortinas e box de banheiro 
devem ficar abertos e animais 
domésticos devem ser prote-
gidos, removendo-os do local 
ou cobrindo com pano úmido 
as gaiolas de passarinhos e 
aquários.

Além disso, pessoas aca-
madas, recém-nascidos e 
alérgicos devem sair da área 
de aplicação ou na impos-
sibilidade de saírem devem 
permanecer trancados em 
um cômodo da casa, vedando 
a soleira da porta com pano 
úmido.

Da REDAÇÃO

Picape do fumâce percorre bairros ontem em Rio Preto

Veja datas e bairros:

- 29, 30 e 31 de outubro: Vila Toninho e Residencial Cambuí
- 3, 4 e 5 de novembro: Vila Goyos, Jardim Fuscaldo, Residencial Cristo Rei, 
Mini Distrito Tancredo Neves, Parque Residencial Romano Calil, Jardim Pau-
lista, Jardim Seixas e Vila Ideal.
- 9, 10 e 11 de novembro: Jardim Yolanda, Condomínio Figueira, Damha I e 
Damha II.

Cláudio LAHOS

SÃO JUDAS TADEU

Santuário terá programação especial de missas amanhã

São Judas Tadeu, em tem-
po de pandemia, foi bastante 
procurado pelos fiéis nas mais 
diversas situações de desespe-
ro. Um dos santos das causas 
impossíveis tem feito sucesso 
principalmente na época de 
pandemia com pedidos ligados 
à saúde e ao emprego.

Amanhã (28) é Dia de São 
Judas Tadeu. As celebrações 
no santuário vão seguir os pro-
tocolos vigentes e para evitar 
aglomeração o santuário esta-
rá de portas abertas em horário 
ampliado das 6h da manhã 
às 21h da noite. Segundo 
informações da assessoria de 
imprensa da paróquia, serão 

celebradas, nesse período, 
seis missas, às 7h, 9h, 11h30 
no período da manhã, às 15h 
e 18h no período da tarde e a 
noite às 20h.

As missas das 9h, 11h30 e 
20h terão transmissão pelo Fa-
cebook da igreja facebook.com/
RedeSantuarioSaoJudas. Já a 
missa das 15h será transmitida 
pela Rádio Interativa FM 104,3.

A missa solene que é reali-
zada na quadra de esportes do 
São Judas e a tradicional pro-
cissão foram canceladas neste 
ano por conta da pandemia.

De acordo com a assessoria 
da paróquia, será respeitada, 
em todos os encontros, a ca-
pacidade do Santuário, já apli-
cadas as regras de distancia-

mento. Não será preciso fazer 
agendamento, será por ordem 
de chegada. Antes da pandemia 
a capacidade anterior era de 
450 fiéis sentados, hoje são 
aproximadamente 100.

O uso da máscara será obri-
gatório e foram multiplicados 

os pontos de distribuição de 
álcool em gel ao longo da igreja. 
A tradicional quermesse, que 
esse ano alcançaria a sua 58° 
edição, não será realizada. A 
igreja de São Judas Tadeu fica 
na Rua José Bonifácio n° 1598 
bairro Jardim Analice.

Janaína PEREIRA

Santuário terá programação especial de missas amanhã

Divulgação
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO - DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO

Protocolo: 2020236219 - Preg. Eletrônico 241/2020 e 
242/2020
Processos 12.162/2020 e 12.164/2020 - ATAS 0583/20 e 
0584/2020
Interessada: Nutricionale Com. de Alimentos Ltda – CNPJ: 
08.528.442/0001-17
Após análise, decido pelo deferimento do pedido da empre-
sa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos autos 
do processo, à disposição dos interessados, junto à Diretoria 
de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA:  ROTOFABRIL PROD. E SERVIÇOS DE 
ROTOMOLDAGEM LTDA  –  CNPJ: 01.481.148/0001 - 58 
REF. CONTRATO: PE 16/2020; PROC 1211/2020; ATA 
0297/20; EMPENHOS 17351 - 18608/2020. Notifi co o repre-
sentante legal da empresa supramencionada, para execução 
no prazo de 03 dias, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, o fornecimento e instalação da totalidade dos 
empenhos em epígrafe, em descumprimento da Cláusula 2ª 
Item 2.1. O não cumprimento do prazo estabelecido implica-
rá na aplicação das penalidades administrativas, bem como 
a suspensão do direito de licitar e contratar com esta admi-
nistração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
S.M.S.G 
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 002/18- Contrato: PRE/0126/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca reajustado em aproxi-
madamente 3,11661%, correspondente ao índice do IPC-SP 
(FIPE), apurado no período de fev/18 a jan/19 do valor atual 
do contrato supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 255/18- Contrato: PRE/0119/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca reajustado em aproxi-
madamente 4,75659%, correspondente ao índice do IPC-SP 
(FIPE), apurado no período de jun/18 a mai/19 do valor atual 
do contrato supramencionado. SMS. Alde-nis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290/2020
CONTRATO PRE/0131/20
CONTRATADA: COP FAC MAQUINAS LTDA EPP
OBJETO: Prestação de serviços de impressão (outsour-
cing) – Lote 01 - Itens 01 e 02 - SMS– Prazo de vigência: 36 
meses. Valor Total: R$22.050.056,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2020
ATA Nº 0801/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valores 
Unitários – Item 01 – R$4,25; Item 02 – R$8,53; Item 06 – 
R$4,60; Item 07 – R$5,21 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 288/2020
ATA Nº 0802/20
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de eletrodomésticos – Valor Unitá-
rio – Item 04 – R$2.290,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0803/20
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados da 
relação REMUME – Valor Unitário – Item 10 – R$0,059 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0804/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados da 
relação REMUME – Valores Unitários – Item 05 – R$7,500; 
Item 07 – R$0,148 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0805/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados da 
relação REMUME – Valor Unitário – Item 27 – R$0,210 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0806/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados da 
relação REMUME – Valor Unitário – Item 21 – R$0,320 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0807/20
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados da 
relação REMUME – Valores Unitários – Item 15 – R$11,000; 
Item 31 – R$0,180 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0808/20
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados da 
relação REMUME – Valores Unitários – Item 01 – R$0,159; 
Item 03 – R$7,350; Item 24 – R$0,075; Item 25 – R$4,500 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a favor de: Madri Iski Construções Eireli. Sergio 
Astolfo Issas - Sec. Mun. de Obras 
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 306/2020 – PROCESSO Nº 12.699/2020 
Objeto: Contratação de empresa para postos de serviços 
de eletricista, encanador, jardineiro, pintor, pedreiro, ser-
ralheiro, serviços gerais e trabalhador de manutenção de 
edifi cações. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 28/10/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 406/2020 – Processo n.º 
13.423/2020
Objeto: Aquisição de veículo para atender a comissão 
municipal de fi scalização e recebimento de limpeza pública. 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
O pregão em epígrafe foi declarado DESERTO uma vez que 
não houve nenhuma proposta apresentada para o item 1. 
Lucia Helena Antonio – Pregoeira 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DOS BANHEIROS DA UPA REGIÃO NORTE (RUA MANO-
EL MORENO ESQ. RUA JOSEPHA VOLTARELLI SANFE-
LICE, JD. ANTUNES) – SEC. MUN. SAÚDE. A Comissão 
Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Saúde, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, e prolata o seguinte julgamento: 1º Colocado: 
CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 84.353,22 - 2º Colocado: MLS 
GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP R$ 88.960,20 
- 3º Colocado: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 
91.227,65 - 4º Colocado: ELIPSE PROJETOS E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI EPP R$ 91.834,12 . O inteiro teor dessa deci-
são se acha encartada nos autos do processo à disposição 
dos interessados. Publique-se para ciência.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-

NICO Nº 369/2020 – PROCESSO Nº 13.148/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de protetor facial 
para atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 28/10/2020 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Celia Candida 
Faria – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 370/2020 – Processo n.º 
13.149/2020
Objeto: o registro de preços para contratação de empresa 
para retirada e posterior colocação de cercas nas margens 
das estradas rurais do Município. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 13/10/2020, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedora: JOANA D ARC DE ALMEIDA 
(item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior - Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 455/2020, PROCESSO 13.707/2020, objetivando 
a aquisição de veículo para atender a Rede de Serviços 
do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS e Atenção 
Integral à Primeira Infância. Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 12/11/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO 
DO TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO 
(AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. COM RUA ROBERTO 
SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA) – SEC. MUN. 
DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal da 
Fazenda e, também, o parecer técnico da Secretaria Muni-
cipal de Obras, que são adotados como razões de decidir e 
passam a fazer parte integrante desta decisão e declara ha-
bilitadas a prosseguir no certamente licitatório as empresas: 
CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI; CONSTRUTORA ALPHA 
VITÓRIA LTDA; ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI; CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA; SALVER CONSTRUTORA E INCORPORA-
DORA LTDA e SUSMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
LTDA e, inabilitadas as empresas GOMES & BENEZ EN-
GENHARIA LTDA (não atendeu ao item 5.4, subitem 5.4.3 
alínea “f” do edital); PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 
(não atendeu ao item 5.4, subitem 5.4.3 alínea “f” do edital), 
KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA 
(não atendeu ao item 5.4, subitem 5.4.3 alínea “f” do edital) e 
MULTICON ENGENHARIA LTDA (não atendeu ao item 5.5.1 
do edital eis que apresentou caução (garantia de participa-
ção) em valor inferior a 1% do valor estimado desta licita-
ção). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado 
o dia 06/NOVEMBRO/2020 às 09:30 hs., para a sessão de 
abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão 
se acha encartada nos autos do processo a disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
025/2017
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal A7&Edital
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A
OBJETO: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas 
modalidades de voz e dados, com fornecimento de apare-
lhos celulares em regime de comodato, conforme especifi ca-
ções do produto e serviços no Anexo I – Termo de Referên-
cia, do edital Pregão Presencial nº 011/2017 e Processo nº 
23/2017.
VALOR TOTAL: R$ 18.875,70 (Dezoito mil e oitocentos e 
setenta e cinco reais e setenta centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 011/2017 e 
Processo nº 23/2017; Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002; Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei 
Complementar nº 123/2006, com as alterações vigentes, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-SP, 21 de setembro de 2020.
_______________________
Rodrigo Juliano Ildebrando
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
023/2016
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: PMSAL LOCADORA DE VEÍCULOS  EIRE-
LI-ME 
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos 
automotores, para atender as necessidades da EMURB.
VALOR MENSAL: R$ 3.065,55 (Três mil e sessenta e cinco 
reais e cinquenta e cinco centavos)
 VALOR 12 MESES: R$ 36.786.60 (Trinta e seis mil e sete-
centos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).
 PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze)meses.
DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 023/2016; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 26 de outubro de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

PORTARIA N° 028 / 2020
DE 26 DE OUTUBRO DE 2020
Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor-Presidente da EMPRESA 
MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
- EMURB, no uso de suas atribuições legais, e no disposto 
no artigo 1º, §2º do Decreto Municipal n.º 18.704 de 05 de 
outubro de 2020;
Considerando, que houve a transferência da comemoração 
do “Dia do Servidor Público” do dia 28 de outubro (quarta 
feira) para o dia 30 de outubro (sexta-feira) do corrente ano, 
sendo que o dia 30 de outubro foi declarado ponto facultativo 
pelo Prefeito Municipal:
Considerando os serviços de natureza essencial, os serviços 
de interesse público, administração e atendimento à popula-
ção na Estação Rodoviária, Shopping Azul, Terminal Urbano, 
Estacionamento Rotativo (Área Azul), serviços de manu-
tenção, limpeza, conservação e em todos os pontos onde 
a EMURB presta serviços e cuja interrupção pode causar 
prejuízos aos munícipes.
DETERMINA:
Art. 1º - No dia 30 de outubro de 2020 (sexta-feira) á EM-
PRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO – EMURB seguirá o ponto facultativo decreta-
do, sendo que os funcionários em escala deverão cumprir a 
jornada normal de trabalho.
Art. 2° - Os servidores que desempenham atividades essen-
ciais e de interesse público e que trabalharem em escala 
nestas respectivas datas, não terão computadas como extra-
ordinárias as horas trabalhadas em sua jornada usual.
§ 1º - Caberá aos gestores e responsáveis pelos contra-
tos em todos os pontos onde a EMURB prestar serviços, 
disciplinar a manutenção dos serviços essenciais e eventu-
ais serviços de interesse público que fi carão mantidos em 
funcionamento normal nas datas acima citadas.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publica-
ção, fi cando revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 26 de Outubro de 2020.
           
                             Rodrigo Ildebrando Juliano
                                              Diretor-Presidente

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
57/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 85/2019 - PROCES-
SO SeMAE nº 109/2019 - Contratada: ANDERSON FRAN-
CISCO S J DO RIO PRETO-ME.
Objeto: Prorrogação do contrato sem reajuste à contratação 
de empresa especializada para manutenção preventiva e 
corretiva dos atuadores de válvulas e painéis de comunica-
ção com o supervisório da ETE Rio Preto.
Prazo: 12 meses.  Valor total: R$ 199.999,80  
Data da Assinatura: 26.10.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
08/2020 – PROC. nº 69/2020
Entrega dos envelopes: até 27.11.2020 às 8h45. Abertura da 
licitação: 27.11.2020 a partir das 9h00. 
Objeto: “Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo da 
Recuperação Estrutural e Hidráulica do Reator UASB 1 e 
Projeto Básico dos Reatores UASB 2 e 3”.  Custo Estimado: 
R$320.748,51 Prazo: 180 dias. Demais informações e retira-
da do edital com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. 
Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30 às 12h00 e 13h30 
às 16h00 de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e 
página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.
br.S.J.R.P 22.10.2020  Ceci k. Bueno de Caprio– Gerente de 

Planejamento, Projetos e Obras
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
47/2020 – PROCESSO SICOM 3272/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de Limpeza, Asseio e Copa, com a disponibi-
lização de materiais e equipamentos.
Fica designado o dia 28.10.2020, às 09:00h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 26.10.2020 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 109/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 19/2020
Contratada: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 06.11.2020. Data da 
autorização: 22.10.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 26.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

(IT 063/18)

Considerando que a notifi cação encaminhada via correio foi 
devolvida com o informe: “Não Procurado”, ante o prejuízo 
causado ao erário municipal decorrente de Multa de trânsito 
ocorrida em 03/05/2018, envolvendo veículo ofi cial PM 790, 
conduzido por Sebastião Abel Sampaio, notifi camos o mes-
mo a comparecer perante a Secretaria Municipal de Saúde 
(Avenida Romeu Strazzi, n.º 199, 1º Andar, Sinibaldi – De-
partamento Administrativo), no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, para amigavelmente reparar monetariamente os 
prejuízos causados ao erário municipal, a fi m de evitar a ins-
crição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras 
instituições de proteção ao crédito. 
São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2020. 
DANIELE H. S. PINHEIRO
 Chefe do Departamento Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
081/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedi-
das de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 38.365.648/0001-34
Razão Social: SOHL ENERGIA E ASSESORIA LTDA
CNPJ: 38.057.015/0001-69
Razão Social: HUMANIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 39.381.821/0001-50
Razão Social: GARCIA ROSA ARTIGOS ESPORTIVOS 
EIRELI
Conforme processamento realizado, em 26 de Outubro de 
2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 26 de Outubro de 2020.

Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE VENDA DE PRODUTO 
 
 
 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

RAFAELA FURTADO LOPES APOLONIO 35373708810 00972/20 AIF-P-H 000012 
 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO E ARQUIVADO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

JULIANA OKAGAVA DA SILVA 37135860802 01962/20 AIF-P-A 000176 
 

São José do Rio Preto, 27 de Outubro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ALEXSANDRA MARIA SILVA 02408/20 AIF-M-L 000118 
ANDERSON NUNES DE ASSIS 36734010848 02425/20 AIF-A-LF 000175 
ANDRE LUAN SALOMAO PRACONI 02410/20 AIF-S-V 000070 
ARTHUR CARVALHO FERRO 02420/20 AIF-S-F 000132 
CAIO UBIRATAN ALMEIDA LOPES 46828682840 02418/20 AIF-A-LF 000168 
CASA DE CARNES DOMINGUES EIRELI 02064/20 AIF-A-LF 000128 
DANIEL TOMIO MOURA NAKAI 02423/20 AIF-S-V 000079 
FELIPE XAVIER TRINDADE 02414/20 AIF-S-D 000184 
FERNANDA APARECIDA NOGUEIRA 41303312808 02405/20 AIF-S-E 000092 
FRANCO REIS FRASCINO 02413/20 AIF-S-D 000182 
GABRIEL DANILO LUIZI PEREIRA 02415/20 AIF-S-A 000107 
JACKSON BRUNO DE SOUZA GARCIA 02406/20 AIF-A-LF 000179 
JANAINI VIANA DE FREITAS DA SILVA 02412/20 AIF-S-D 000175 
JOAO PEDRO DE BARROS AVILA 02416/20 AIF-S-A 000111 
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES 02411/20 AIF-S-D 000167 
JOAO PEDRO VAYEGO LOURENÇO 02409/20 AIF-S-F 000131 
JOSINEIDE BARROS SILVA 02407/20 AIF-M-L 000117 
LORENZO SOUZA PADILHA 02422/20 AIF-S-V 000072 
LUCAS BILAQUI ZUKOVSKI 02417/20 AIF-A-M 000277 
MURILO CARROZZE VILELA 02419/20 AIF-S-F 000130 
RAFAEL MORI CIANCIO 02424/20 AIF-S-A 000117 
VICTOR CARVALHO FERRO 02421/20 AIF-S-F 000133 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
DROGARIA ZAP LTDA 02191/20 AIP-P-C 000067 

37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

27 DE OUTUBRO DE 2020 – TERÇA-FEIRA – 17:00 HO-
RAS

ORDEM DO DIA

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

01 - 28/2020 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Altera os artigos 36 e 37 da Lei Complementar nº 224, de 06 
de outubro de 2006, acrescendo ao Capítulo VI – Do Direito 
de Superfície – da mesma norma legal, os artigos 37-A e 37-
B. (QUÓRUM TRÊS QUINTOS) 

02 – 29/2020 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto a área de propriedade de Daniella Arroyo Vitagliano 
e José Vicente Arroyo Vitagliano, objeto da matrícula nº 
103.194, do 2º ORI. (QUÓRUM TRÊS QUINTOS) 

03 – 30/2020 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Inclui no perímetro urbano do Município de São José do 
Rio Preto as áreas de propriedade de Imobiliária Dimensão 
Ltda., objeto das matrículas nº 70.924 e 70.925, ambas do 1º 
ORI. (QUÓRUM TRÊS QUINTOS) 

04 – 31/2020 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto áreas de propriedade de Argeu SJRP 187 Agropecuá-
ria Ltda., objeto das matrículas nºs 39.937 e parte da 99.356, 
do 2º ORI. (QUÓRUM TRÊS QUINTOS) 

05 – 32/2020 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto áreas de propriedade de Setímio Sala de Oliveira e 
s/m, objeto das matrículas nºs 27.267, 94.889, 104.975 e 
16.396, do 1º ORI. (QUÓRUM TRÊS QUINTOS) 

06 – 33/2020 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto áreas de propriedade de Antonia Aparecida Grandizoli 
Rovina e Outros, objeto das matrículas nºs 5.876, 22.209 e 
22.311 do 2º ORI. (QUÓRUM TRÊS QUINTOS) 

07 – 34/2020 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto a área de propriedade de Imobiliária Dimensão Ltda., 
objeto da matrícula nº 21.490, do 1º ORI. (QUÓRUM TRÊS 
QUINTOS) 

08 – 35/2020 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC/VOT
Altera o inciso XIX do artigo 49 da Lei Complementar nº 331, 
de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a carreira dos 
Guardas Municipais. (QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI

09 – 317/2020 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Altera os §§ 2º, 6º e 7º do artigo 3º da Lei nº 8.567, de 10 de 
janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei nº 
10.652, de 24 de junho de 2010, que dispõe sobre a posse 
dos Conselheiros Municipais de Saúde. (QUÓRUM: MAIO-
RIA SIMPLES) 

10 – 309/2020 – VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT   
Institui e inclui no Calendário Ofi cial de Eventos do Município 
de São José do Rio Preto – SP, a virada animal, a ser come-
morado anualmente em 04 de outubro. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES) 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL

IV – VOTAÇÃO SECRETA      
       Ver. PAULO PAULÉRA
 Presidente da Câmara
23/10/2020

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 23/2020
(37ª Sessão Ordinária –  27/10/2020)

      
Certifi camos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 
e 810/94, 826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais 
determinações do Regimento Interno/Câmara, que foi pro-
tocolizado o requerimento de Urgência Especial descrito em 
sequência abaixo, para deliberação dos projetos a que se 
referem em 1ª e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - 
na 37ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia  27/10/2020.

Item/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – 
Nº -                  Autoria-Assunto 

01 – 1293/20     10 (dez) Vers.   Projeto de Lei Complemen-
tar 35/20  DO EXECUTIVO, que altera o inciso XIX do artigo 
49 da Lei Complementar nº 331, de 30 de dezembro de 
2010, que dispõe sobre a carreira dos Guardas Municipais. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

02 – 1294/20             09 (nove) Vers.            Projeto de Lei 
317/20        DO EXECUTIVO, que altera os §§ 2º, 6º e 7º do 
artigo 3º da Lei nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, com as 
alterações promovidas pela Lei nº 10.652, de 24 de junho de 
2010, que dispõe sobre a posse dos Conselheiros Munici-
pais de Saúde. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

Diretoria Legislativa
23 de outubro de 2020

FLÁVIO ROSSI DE SANTIS
Diretor Legislativo

DL /mmg



A-9Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
27 de outubro de 2020

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

1 

 
COMISSÃO ELEITORAL  

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA A INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO 
ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – BIÊNIO 2020/2022. 

 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, considerando que transcorreu in albis o prazo 
para recurso das inscrições indeferidas, torna público a relação das candidaturas que recorreram, 
conforme o art. 21, do Edital de Regulamento para as Eleições:  
 
I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
HOSPITAIS 

FILANTRÓPICOS 

Instituição CNPJ INSCRIÇÃO 
Associação Renascer 71.744.007/0001-66 Indeferida1 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais. 

59.997.270/0001-61 Indeferida2 

 
V – ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 

 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Instituição CNPJ Inscrição 
ARCD Associação de Reabilitação da Criança 
Deficiente. 

10.381.764/0001-28 Indeferida3 

 
Nos termos do art. 21, do Edital de Eleições todas as inscrições, recursos e resultados serão 
analisados pela Comissão Eleitoral que publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem 
como as disponibilizará no site do CMS: http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
 

São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2020. 
 

 
Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  

                                                           
1 Inscrição indeferida por não enquadrar em nenhum segmento. 
2 Inscrição indeferida por não enquadrar em nenhum segmento. 
3 Inscrição indeferida por não enquadrar em nenhum segmento.  
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COMISSÃO ELEITORAL  

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO CONTRA A INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO 
ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – BIÊNIO 2020/2022. 

 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, considerando que transcorreu in albis o prazo 
para recurso das inscrições indeferidas, torna público a relação das candidaturas que recorreram, 
conforme o art. 21, do Edital de Regulamento para as Eleições:  
 
I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
HOSPITAIS 

FILANTRÓPICOS 

Instituição CNPJ INSCRIÇÃO 
Associação Renascer 71.744.007/0001-66 Indeferida1 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais. 

59.997.270/0001-61 Indeferida2 

 
V – ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 

 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Instituição CNPJ Inscrição 
ARCD Associação de Reabilitação da Criança 
Deficiente. 

10.381.764/0001-28 Indeferida3 

 
Nos termos do art. 21, do Edital de Eleições todas as inscrições, recursos e resultados serão 
analisados pela Comissão Eleitoral que publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem 
como as disponibilizará no site do CMS: http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
 

São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2020. 
 

 
Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  

                                                           
1 Inscrição indeferida por não enquadrar em nenhum segmento. 
2 Inscrição indeferida por não enquadrar em nenhum segmento. 
3 Inscrição indeferida por não enquadrar em nenhum segmento.  

 
AUSTA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ nº 65.709.198/0001-22 

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 
Senhores(as) Acionistas: Ficam convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária do Austa Participações S.A., que realizar-se-á no Auditório do 
Austaclínicas, localizado na rua Dr. Antonio Bahia Monteiro, 465, pavimento térreo 
do Condomínio Medical Center, nesta cidade, CEP 15070-450, no dia 30 de outubro 
de 2020, às 12:00 h, para a seguinte ordem do dia: 1- Criação do Conselho de 
Administração da Companhia e a definição de suas competências; 2- Eleição dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia; 3- Criação de capital 
autorizado da Companhia e seu valor limite; 4- Reforma ampla do estatuto social 
da Companhia; 5- Emissão de Bônus de Subscrição pela Companhia em benefício 
da CALEDONIA SAÚDE S.A. (CNPJ/ME 25.249.439/0001-83) São José do Rio 

Emissão de Bônus de Subscrição pela Companhia em benefício 
83) São José do Rio . 

Preto/SP, 20 de outubro de 2020. Mario Jabur Filho, Diretor Presidente. 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL ART. 36 LEI N 
11.101/2005 RECOMENDAÇÃO N. 63, DE 31.03.2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
EDITAL EXTRAÍDO DO PROCESSO DIGITAL Nº 1001194-55.2019.8.26.0615 DO PEDIDO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE NILTON DE SOUZA AGRÍCOLA ME CNPJ n° 33.543.761/0001-49, 
NILTON DE SOUZA CPF n° 076.507.948-81, EDNA MARA DE ALMEIDA S. SOUZA AGRÍCOLA ME 
CNPJ n° 33.544.036/0001-95 e EDNA MARA DE ALMEIDA SANTANA SOUZA CPF n° 098.340.298-10. 
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tanabi, Estado de São Paulo, Dr. VINICIUS 
NOCETTTI CAPARELLI, na forma da lei, etc... FAZ SABER que pelo presente Edital ficam convocados 
todos os credores de NILTON DE SOUZA AGRÍCOLA ME, NILTON DE SOUZA, EDNA MARA DE 
ALMEIDA S. SOUZA AGRÍCOLA ME e EDNA MARA DE ALMEIDA SANTANA SOUZA para 
comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores (AGC) a ser realizada em ambiente virtual, 
por meio de plataforma digital, no dia 26 de novembro de 2020, às 11h00, em 1ª convocação, ocasião em que 
se realizará com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados 
pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a realização em 
2ª convocação, a ser realizada em ambiente virtual, no dia 03 de dezembro de 2020, às 11h00, quando a 
Assembleia será realizada com a presença de qualquer número de credores presentes. O horário do 
credenciamento dos credores, para ambas as convocações, será no período das 08h00 às 10h45m. A 
Assembleia é convocada para a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) definição da 
consolidação substancial; b) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial 
apresentado pelas Recuperandas; c) constituição do Comitê de Credores e a escolha dos seus membros. A 
Assembleia será presidida por TADDEI E VENTURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Administradora 
Judicial nomeada por este Juízo, representada pelo Dr. Marcelo Gazzi Taddei. Para participar da Assembleia 
os credores deverão encaminhar à Administradora Judicial, mediante e-mail ao endereço eletrônico 
taddeiventuraagc@outlook.com, com até 2 (dois) dias úteis de antecedência ao início da Assembleia, e-mail 
contendo documentação hábil, inclusive documento com foto identificando o procurador/representante, com 
o respectivo endereço eletrônico e número de telefone celular de quem irá participar do ato, configurando 
documentação hábil para a representação do credor na Assembleia a procuração outorgada com poderes 
específicos para comparecimento na Assembleia e voto contendo a assinatura do credor ou da sociedade 
credora acompanhada da cópia do contrato social ou ato constitutivo atualizado do credor, sendo que no caso 
da representação por Sindicato de Trabalhadores, a representação dos associados deve ser informada à 
Administradora Judicial até 10 (dez) dias antes da Assembleia, mediante a apresentação da relação de 
associados que pretende representar.  Recebido referido e-mail, a Administradora judicial confirmará pelo 
mesmo meio o cadastro do credor.  Confirmados os dados para participação, será encaminhado ao e-mail 
indicado um LINK DE ACESSO e senha à plataforma virtual com até 24 horas de antecedência do início de 
instalação da Assembleia, contendo os procedimentos que deverão ser observados, sendo importante que os 
credores fiquem atentos as suas caixas de correio eletrônico, posto que o link de acesso será enviado por meio 
do endereço eletrônico taddeiventuraagc@outlook.com. Para entrar na sala virtual da Assembleia, o credor 
deverá seguir as instruções contidas no e-mail com o link de acesso, devendo especialmente promover o teste 
de conexão para verificação do alto-falante, áudio e vídeo dentro do período de credenciamento. Durante a 
Assembleia, os credores terão acesso a todos os documentos que serão apresentados pela Recuperanda e pela 
Administradora Judicial. Eventual ressalva que o credor desejar fazer constar em Ata deverá ser enviada por 
e-mail para o endereço eletrônico taddeiventuraagc@outlook.com, antes do encerramento da Assembleia, 
independentemente da sua apresentação por áudio na Assembleia, visto que a Ata será sumária e somente as 
ressalvas enviadas por e-mail constarão anexas à Ata. Ao final da Assembleia, a apuração juntamente com a 
Ata serão projetadas para conhecimento e acompanhamento da leitura final, bem como para a concordância 
via vídeo do conteúdo da Ata. Todos os credores deverão permanecer na sala até o final da leitura da Ata para 
a sua aprovação. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à 
deliberação na Assembleia nos autos do processo, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (www.tjsp.jus.br), digitando o número do processo (Proc. n. 1001194-55.2019.8.26.0615) e 
também no site da Administradora Judicial (www.taddeiventura.com.br). Para que chegue ao conhecimento 
de todos, foi expedido o presente Edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Tanabi, SP, 08 de outubro de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial n. 091/2020, Ata de Registro de Preço n. 042/2020, objeto do Processo Licitatório n. 099/2020. TIPO: Menor preço unitário. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para futuras aquisições de tecido para diversos departamentos do município de 
Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
19 de novembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 27/10/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, 
n. 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000.  DATA DO EDITAL: 26/10/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

LISLEY RAYONE TIAGO e ROSANA PERPÉTUA DE SOU-
ZA. Ele, de nacionalidade brasileira, pintor, solteiro, nascido 
em Frutal, MG, no dia 27 de abril de 1978, fi lho de JOSÉ 
DONIZETE TIAGO e de MARIA DE LOURDES LACERDA 
TIAGO. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de abril 
de 1980, fi lha de JACINTO DE SOUZA e de PRIMA VERA 
MAZARO DE SOUZA. 

WAGNER GENUINO DE ANDRADE e SUSANA SILVA DO 
NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, agente de 
logistica, divorciado, nascido em DIADEMA, SP, no dia 03 
de dezembro de 1977, fi lho de JOÃO MAURIZO DE AN-
DRADE e de MARIA DAS DORES DE ANDRADE. Ela, de 
nacionalidade brasileira, tecnica administrativa, divorciada, 
nascida em Mata Grande, AL, no dia 10 de março de 1975, 
fi lha de SILVINO GRIGORIO DO NASCIMENTO e de LUIZA 
MONTEIRO DA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 24 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

AUDELINO VIEIRA LIMA e RENATA ANDRESSA NEVES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, serviços gerais, divorciado, 
nascido em Jardim, MS, no dia 29 de agosto de 1981, fi lho 
de FIDELINO DOS SANTOS LIMA e de LUZIA VIEIRA LIMA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de 
junho de 1982, fi lha de JOSÉ RENATO NEVES e de APARE-
CIDA THEODORO GUIMARÃES NEVES. 

ROGÉRIO MORAES DOS REIS e THAÍS RODRIGUES 
COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, contador, divor-
ciado, nascido em Miracema do Tocantins, TO, no dia 26 de 
outubro de 1974, fi lho de  e de JOANA MORAES MARTINS. 
Ela, de nacionalidade brasileira, profi ssional de educação 
física, divorciada, nascida em GURUPI, TO, no dia 28 de 
dezembro de 1993, fi lha de LUÍS CARLOS DA COSTA BAR-
ROS e de DINORAH RODRIGUES DA CUNHA COSTA. 

ERICK GOUVÊA SOARES e VIVIANE APERECIDA DE 
SOUZA SANTOS MARTINELLI. Ele, de nacionalidade , 
autonomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 31 de janeiro de 1984, fi lho de ÉDISON FÁVARO 
SOARES e de ARLETE GOUVÊA LARANJA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, representante comercial, viúva, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de fevereiro de 
1986, fi lha de SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS e de 
CLEONICE MARIA SOUZA SANTOS. 

ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR e THAYNA EDUARDA BA-
TISTA FERNANDES. Ele, de nacionalidade brasileira, mon-
tador, solteiro, nascido em Monte Aprazível, SP, no dia 12 de 
março de 1995, fi lho de ELIAS DE OLIVEIRA e de SILVINA 
PEREIRA LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, 
solteira, nascida em Nhandeara, SP, no dia 26 de novembro 
de 1997, fi lha de NIVALDO FERREIRA FERNANDES e de 
JOSLAINE APARECIDA BATISTA RAMOS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes: 

1. RENÊ FRATUSELO e NEUSA LOPES MEDINA, 
sendo ELE fi lho de ANITA FRATUSELO e ELA fi lha de 
ANTONIO MEDINA CASTILHOS e de JOSEPHA LOPES 
MEDINA; 

2. WELINGTON SILVA DE OLIVEIRA e ROSELAINE 
DA SILVA BARBOSA, sendo ELE fi lho de JOSÉ GILBERTO 
DE OLIVEIRA e de MARINA MADALENA DA SILVA e ELA 
fi lha de VALDEVINO PEREIRA BARBOSA e de ZILDA DA 
SILVA BARBOSA; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-

to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 24/10/2020. 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes: 

1. DIOGO ALEX ARANTES DE SOUZA SILVA e CA-
ROLINA APARECIDA TIAGO DA SILVA, sendo ELE fi lho de 
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA e de APARECIDA ARANTES 
DE SOUZA e ELA fi lha de SILVANO JOSÉ DA SILVA e de 
ESLAINE APARECIDA TIAGO; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 26/10/2020. 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JOÃO MATHEUS BERNARDO e IZADORA BERNARDES DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dois (02) de março de um mil novecentos e noventa e 
nove (1999), com vinte  e um (21) anos de idade, serralheiro, solteiro, filho de JOÃO CARLOS BERNARDO e de 
dona JOSELANE CRISTINA DOS SANTOS BERNARDO. Ela, brasileira, natural de Monte Aprazível, Estado 
de São Paulo, nascida aos  seis (06) de maio de um mil novecentos e noventa e nove (1999), com vinte  e um (21) 
anos de idade, balconista, filha de CARLOS LUIS DA SILVA e de dona ELIANA BERNARDES.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e três (23) de outubro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira 

Roberto
 Toledo

OU VOCÊ É O MELHOR, OU VOCÊ É O MAIS BARATO. OS DOIS É IMPOSSIVEL. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!ZERO GRAU FECHOU. Fo-

ram 36 anos de histórias, e há 
17 anos nas mãos da família de 
Patrícia De Paula. A choperia 
localizada na esquina mais 
badalada da avenida Alberto 
Andaló, abriu absolutamente 
todos os dias nestes anos to-
dos, com raras exceções. de 
dias fechados.

HISTÓRIAS, FESTAS, mú-
sicas, encontros, comemora-
ções, gastronomia, futebol, 
final de campeonato, chope 
geladinho, empregos gerados 
e a sensação do dever cum-
prido e de um ciclo encerrado. 
Valeuuuu Zero Grau, vai fi car 
na história de Rio Preto, 40 
Grau.

RODRIGO CARAN Westin, 
ao lado de Letícia Medeiros 
Westin e dos filhos, ganhou 
idade nova no fi nal de semana, 
com almoço especial comemo-
rativo.

LUCIANO ZANOVELLI, mé-
dico veterinário, agora faz parte 
de uma das maiores associa-
ção de cavalos (ABQM) – Asso-
ciação Brasileira dos Criadores 
de Cavalos Quarto de Milha. 
Um sonho de juventude que 
se tornou realidade. Que legal 
amigo, parabéns!

JANELINHA. O isolamento 
prolongado tem mexido com 
o psicológico das pessoas e 
ninguém agüenta mais fi car em 
casa. Prova disso é a busca 
de viagens que cresceu 32% 
na semana antes do Dia das 
Crianças.

VAI E VOLTA. Os municípios 
podem chegar ao fi m de 2020 
sem usar grande parte dos 
recursos que tem em caixa 
carimbados para combater a 
covid-19. Isso representa cerca 
de metade dos R$ 42,2 bilhões 
de repasses extraordinários 
feitos pela União às prefeituras 
este ano, montante que pode 
retornar ao governo federal.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Domingão animado
A Tamareira Fabrica Bar e a 
Keep Produções realizaram 
no último domingo, a Keep 
Sunset com música eletrônica 
com Djs Felps, Marquez e Siss 
Avodroc, com open de Gin 
para as mulheres. A Tamareira 
Fabrica Bar tem a melhor 
cerveja artesanal da região em 
um ambiente amplo e moderno 
no comando do empresário 
Marcelo Lima.

Tabuleiro eleitoral
A coisa está mais ou menos assim no tabuleiro das eleições 
municipais: mais â direita, estão ficando a Coronel Helena, 
Casale, Paulo Bassan e Felipe Marchesoni; mais à esquerda, 
estão Marco Rillo, Celi Regina, Carlos Arnaldo, Rogério Vinícius 
e Carlos Alexandre; no meio, Edinho Araújo. O que resta saber 
é quem está do lado do rio-pretense nesta mesa.

Tel. (17) 3233-4888

Alegria e Luz
O Núcleo de Economia Criativa da Acirp dá continuidade ao ciclo 
de Exposições Artísticas com a inédita “Alegria e Luz”, da artista 
plástica Regina Cheida, que fica em cartaz no Riopreto Shopping 
de 27 de outubro a nove de novembro. Regina produziu 18 obras 
com diversas formas e linguagens, com técnicas variadas como: 
óleos, acrílicos, carvão, conté, folhas de ouro, lonas usadas, 
entre outros.

Utilidade pública
Meu amigo e leitor Ed Mendonça, faz um alerta dos grandes 
pediatras sobre a ineficácia do chamado “andador para bebê” e, 
conseqüentemente, a proibição da venda e sua fabricação (parece 
que não tem mais no mercado) Complementando: a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, adverte sobre esse equipamento. Em 
vez de ajudar, os andadores acabam confundindo a criança: 
“o andador possui várias rodinhas em sua base que são 
impulsionadas apenas pelo toque dos pezinhos do bebê no chão, 
e de forma incorreta. Ele não acaba colocando todo pezinho no 
chão, só as pontinhas dos dedos. Por isso, é sempre muito bom 
se informar com o pediatra particular de cada criança.

DiáriodoBob
Zero Grau sai de cena. Ponto de referência das comemo-

rações de todos os gêneros, uma ponte de travessia de tantas 
paradas e brados na Avenida Alberto Andaló, a Família De Paula, 
surpreendeu a sociedade ilimitada de Rio Preto, baixando defi-
nitivamente as portas da CHOPERIA de tantos eventos ao longo 
dos seus 36 anos de badalação. Sem som, com o palco vazio, 
fogões desligados, chapas frias, luzes apagadas e com a sensação 
do dever cumprido, o Zero Grau concluiu o seu desiderato, mas 
deixara para a posteridade muitas história pra gente contar. Ace-
lera, comandante. A lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro 
já foi publicada Diário Oficial da União. A partir de agora, se não 
houver infração gravíssima, o condutor só perde a carteira com 
mais de 40 pontos. Batendo o bumbo. O malfadado exercício 
de promessas mirabolantes, gestos tresloucados de candidatos 
a prefeito e vereadores em seus programas de rádio ou TV batem 
o bumbo eleitoral, mas os ouvidos de eleitores treinados na arte 
da milonga, manha, desculpas esfarrapadas, estão bem mais 
seletiva do que em pleitos anteriores. Nem os tradicionais trejeitos 
para chamar a atenção da audiência geram graça. Vamos aos 
números. Cerca de 540 mil espalhados pelo Brasil inteiro serão 
candidatos a cargos de vereador, vice-prefeito e prefeito. Com 
44.158 candidatos, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB 
do prefeito Edinho) é o partido com mais candidatos. A seguir, vem 
o Partido Social Democrático (PSD), do ex-vice prefeito Eleuses 
Paiva que inscreveu 38.975 candidatos no TSE, e pelo Partido 
Progressista (PP), do presidente da Câmara Paulo Paulera que 
tem 37.745 candidatos. Olho gordo. Por onde você andar na 
cidade, ouvirá críticas à campanha da Coronel Helena. Apesar 
de ter recebido quase R$ 800 mil do partido, parece que sua 
assessoria não está fazendo jus à régia remuneração. Cadê a 
grana! A maioria dos candidatos a vereadores está reclamando 
que ainda não recebeu dinheiro do partido para bancar suas 
campanhas. Sem grana, não dá para fazer nem santinhos, nem 
comprar novas solas de sapato. Ponto e basta!

Mais uma aliança 
Marcada para o dia 31deste 
mês (sábado), a data nacional 
de coleta de fichas de apoio 
para a criação de mais um 
partido político neste país 
plural e de tantas correntes 
voltadas para o centro, direita 
e esquerda. Depois de uma 
gestão programada, começa 
a ter vida a Al iança Pelo 
Brasil (APB), com ativistas de 
prontidão, das 9 às 13h, na 
Rua Antônio de Godoy, 3048, 
bem em frente ao Mercado 
Municipal. Quem não estiver 
contente com o seu partido 
político pode passar por lá 
também. 

Ponte segura
Com aval do presidente Jair 
Bolsonaro, o ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Marcos Pontes, que estava 
sumido da mídia falou em uma 
entrevista ao Voz do Brasil 
que o vermífugo nitazoxanida 
tem capacidade de reduzir em 
95% a carga viral da covid-19 
em pacientes no início do 
tratamento. Seria uma nova 
CLOROQUINA. henriforne@gmail.com

Bloomin’ Day 2020
A 14ª edição do Bloomin’ Day, ação beneficente do Outback Brasil 
que reverte todo o valor líquido com a venda da famosa cebola 
gigante Bloomin’ Onion em prol do trabalho de uma instituição, 
nesta quarta-feira, dia 28. Uma ação sem fins lucrativos que 
realiza sonhos de crianças com doenças graves. Para ajudar, 
basta pedir a cebola gigante no dia da ação em qualquer pedido 
feito via delivery pelo aplicativo do iFood. A ação vale para os 
restaurantes de todo o Brasil, inclusive no Outback Rio Preto.

SPOTlight

(17) 99181-4336

A estilista Petrô Stival 
ganhou idade nova 
ontem. Parabéns da 

coluna

O cirurgião 
dentista Paulo 

e Lidiani 
Bottura em 

pose especial 
para nossa 

coluna

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)


